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معرفی
تاسیس 1382شرکت مهندسی رسا صنعت با هدف طراحی ، مهندسی تجهیزات،ماشین آالت صنعتی در سال 

در راستاي . همچنینگردیدخدمات ماشین سازي به فعالیت هاي شرکت اضافه ,با گذشت زمان و بنا به نیازوشده

گردید.کار مشغول تضمین کیفیت و اطمینان و رضایت مشتریان واحد کنترل کیفیت به 

شرکت رسا صنعت مفتخر است کلیه امور مربوط به پروژه هاي دردست اجرا از جمله خدمات خرید و تامین کاال را انجام 

می دهد.

ه اراقدام به طراحی و ساخت5139در سال در ادامه نظر به نیاز صنعت کشور به خدمات فناورانه و علمی این شرکت

دستگاه بسته بنديطراحی و ساخت 1398در سال همچنین،نمودبومی جهت صنعت فرآوري سنگبرش سنگ

ایده دانش بنیانبه عنوان دومین بخش محصول نهایی واحد نورد سرد مجتمع فوالد مبارکهبراي ورقهاي قلع اندود

.استبه انجام رسیده در مجموعه شهرك علمی و تحقیقاتی شیخ بهایی اصفهان شرکت

کشورهاي صنعتی و استاندارداستفاده از استانداردهاي مهم و به روز ، رعایت تلرانسهاي ساخت و لحاظ آیین نامه هاي 

در ارتقاء کیفی محصوالت نقشی بسزا داشته تجهیزات،براي ساختDIN,ASME,AWS,ISOنظیر رایجبین المللی

است.

ISOاخذ گواهینامه هاي استاندارد  9001, ISO 14001,OHSAS فعالیتهاينیز درجهت ارتقا کیفی18001

هبرد شرکت سرلوحه کار خط مشی و رابعنوانمالحظات زیست محیطی و سالمت کارمندان بوده که رعایت شرکت، 

قرار گرفته است.



صنعترزومه شرکت مهندسی رسا  2صفحه 

پیام مدیریت

مهندسی رساصنعت اعتماد وکارایی، سرلوحه کار شرکتدقت، سرعت، قابلیت 

میباشد و کارمندان با به اشتراك گذاري آموخته ها و تجارب خود ، سعی بر هم 

خدمات شرکت خواهند داشت.بهبودکیفیت افزایی و 

خدمات 
شرکت

نصب و اجرا
امورمھندسی

ساخت و تولید تجھیزات
بازرگانیو قطعات صنعتی

تکنترل کیفی
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به و با استفاده از نرم افزارهاي طراحی و محاسباتی مطرح و بروز دنیا نظیر کارشناسان این واحد با تکیه بر سالها تجر
INVENTOR,SOLIDWORK ,ANSYS ,ABAQUS ,SAP ,SAFE .خدمات ذیل را ارائه میدهند . . . ,

مهندسی معکوس و باز طراحی قطعات و تجهیزات-1
طراحی سفارشی تجهیزات-2
اسکن سه بعدي از قطعات-3
قطعاتپرینت سه بعدي -4
تهیه نقشه هاي ساخت و کارگاهی–نقشه کشی -5
مشاوره تعیین قیمت پروژه ها-6
خدمات تهیه اسناد مناقصه-7
خدمات مشاوره عقد قراردادهاي صنعتی -8
بها سازمان برنامه و بودجهفهارستهیه ریزمتر براساس -9

تهیه صورت وضعیت پیمانکاران-10
خدمات نقشه برداري صنعتی-11

مهندسیامورواحد)١
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تهیه و تأمین کلیه متریال ساخت
جوشکاري، سنگ زنی، پرداخت سطوح، مونتاژ،انجام فعالیتهاي ساخت شامل برشکاري، ماشینکاري،-1

رنگ آمیزي، بسته بندي و ارسال قطعات و تجهیزاتسندبالست و

نصب و راه اندازي پروژه هاي صنعتی-1
نصب و راه اندازي تجهیزات صنعتی-2
تعمیرات و نگهداري تجهیزات و خطوط تولید-3

QCTMخدمات مشاوره کنترل کیفی، 

متریال قطعاتعیین جنس ت-1
خدمات مهندسی و مشاوره عملیات حرارتی فوالد ها-2

3- براساس جنس فوالدWPS ،PQRتهیه روش هاي جوشکاري، 

اقدام به تامین اقالم خاص این واحد به دلیل تنوع و تخصصی بودن والوها و اتصاالت در صنعت نفت و فوالد
.جهت پاالیشگاه ها و کارخانجات فوالد نموده است

واحد اجرا و نصب)2

تولیدواحد ساخت و )1

کنترل کیفیتواحد)3

بازرگانیواحد)4
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و طراحی تجهیزات و مهندسی معکوسسوابق کاري شرکت عمدتا در دو گروه دسته بندي میشوند. گروه اول خدمات 

به برخی از آنها اشاره شده است. ادامهکه در هستندپروژه هاي تأمین و ساخت، نصبگروه دوم 

فعالیتهاي پروژه اي شرکت
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سال پروژهشرحردیف
کارفرماانجام

تجهیزات ،کارگاهیLayoutطراحی طراحی خط انتقال شمش شامل1
فوالد خوزستان82برقوهیدرولیکی،مکانیکی

بدیع گستران87تولید فوممهندسی معکوس کوره پخت و2

سیمان اصفهان82پلی زیوسکوره هاي ه ي ساخت چرخدندژطراحی و تکنولو3

معادن چادرملو82شکني ساخت چرخدنده سنگ ژطراحی و تکنولو4

مرآت پوالد82هاي حمل پاتیل  ي ساخت ارابه و باالنسیر واگنژطراحی و تکنولو5

تامکار87فوالد خوزستانمتر مکعب در دقیقه1220طراحی کمپرسور 6

شایان چرمهین87مجتمع فوالد مبارکهنهایی,وططراحی دستگاه بسته بندي نیمه اتوماتیک خط7

شایان چرمهین88تعمیر ارابه حمل پاتیل سرباره مجتمع فوالد مبارکهطرح 8

مرآت پوالدKUTTNER90-94با همکاري شرکت ذوب آهن اصفهانل پروژه گوگرد زداییکمهندسی 9

طاها ماشین92ایتالیاBretonطراحی و تدوین تکنولوژي ساخت اره اسلب بر سنگ شرکت 10

پرتوان ماشینXQ Machinery91طراحی و تدوین تکنولوژي ساخت اره اسلب بر سنگ شرکت 11

ذوب آهن اصفهان94-90بلند و ...مهندسی معکوس قطعات و ماشین آالت فوالد سازي،نورد،کوره12

شایان چرمهین88طرح اصالح باالنسیر حمل واگن برگردان مجتمع فوالد مبارکه13

صبا سپهر94طراحی و مهندسی ارابه رادارگریز 14

سنابل95طراحی ماشین شن جمع کن 15

پروژه هاي طراحی، مهندسی
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فراتحقیق سپاهان95مشاوره فنی پروژه ریل ذوب آهن 16

چادرملو , گل گهر95تحلیل و تست دینامیکی و ارتعاشی سرند 17

سپاهاننسوزاکباتان 96طراحی فونداسیون و سازه فلزي کارخانه سیمان 18

سال پروژهشرحردیف
کارفرماانجام

WALKINGنورد میلگرد و نبشی ازنوع پیشگرمکورهو نصبطراحی و ساخت1

BEAM10منظومه فوالد 82تن در ساعت
سپاهان                                                                   

براباBM8084ساخت اره اسلب بر سري طراحی و2

ذوب آهن اصفهان83طرح توازنسایدوالوساخت پالت3

سیمان صوفیان84تن220مهندسی و ساخت نوار نقاله به وزن 4

85O.T.C.Eهاي ورودي و خروجی نیروگاه گازي ري داکتو نصب ساخت 5

ذوب آهن اصفهان84و ساخت زینتر کولر آگلومراسیونیمهندس6

ماشین اجزاء85سیکل ترکیبیگازيهايگاهساخت اگزوز نیرو7

شایان چرمهین87مجتمع فوالد مبارکهاجرا شن ریز پاتیل ,طراحی و8

سیمان صوفیان86آپروناخت آپرون و زنجیر س9

بهسازان صنایع 88فوالد هرمزگان-ساخت چرخ دنده هاي هلیکال و حلزونی10

مشهد گیربکس92-91ذوب آهن اصفهاننوار نقالهبازرسی ، نگهداري و تعمیرات گیربکس های11

آسان توازن92-91ذوب آهن 3و2و1ساخت کوره هاي پخت آگلومره ، آگلوماشین 12
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انجمن سنگ ایران92طراحی پایه و ساخت مینی اره اسلب بر سنگ در شهرك علمی تحقیقاتی اصفهان13

کاوهعملیات حرارتی88گامیدوو نیمه اتوماتیک,تمپرینگعملیات حرارتیکورهطراحی و ساخت 14

حرارتی کاوهعملیات88گامییک ونیمه اتوماتیکآنیلینگ ,عملیات حرارتی کورهطراحی و ساخت 15

پاالیش نفت اصفهان92ساخت پالت متریال16

فوالدخوزستان94تن درساعت1500طراحی و ساخت فیدر ارتعاشی ظرفیت 17

فوالد مبارکه95تن درساعت2000طراحی و ساخت سرند ظرفیت 18

پتروشیمی باربد96دستگاه حالل گیر واکس هاي صنعتیساخت19

پاالیشگاه اصفهان96طراحی، ساخت و نصب دستگاه شیشه شور صنعتی 20

بندرعباسپاالیشگاه 98طراحی، ساخت و نصب دستگاه شیشه شور صنعتی21

فوالد مبارکه99طراحی، ساخت و اجراي پروژه بهینه سازي واحدهاي سیستم کلرزنی 22

سفارشات کارفرمایان مختلف و یا با توجه به وجود برخی تجهیزات در پروژه ها، این طی سالهاي اخیر و براساس 

شرکت بعنوان تنها و یا از معدود سازندگان آن تجهیز شناخته شده است. در ذیل به برخی از این تجهیزات بعنوان 

محصوالت این شرکت اشاره شده است.
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مدل دستگاه بطری شوی صنعتی
GW٣٣

طري هاي شیشه اي و ظروف آزمایشگاهیجهت شستشوي ب

مامحصوالت
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محفظھ نجات تنی کلرزنی مدل 
TV ١٠٠٠

جهت ایمنی سیستم هاي کلرزنی
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تیغھ٨٠اره اسلب بر
برش وتهیه اسلب سنگجهت 
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تصاویر پروژه ها

کوره پخت آگلومره
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پروژه 
گوگردزدایی
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دستگاه
بستھ بندی 

ورق
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کوره عملیات حرارتی متحرك نیمه اتوماتیک
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مھندسی معکوس و باز 
طراحی کمپرسورھای 

Aerzenواحد احیا مستقیم
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فوالد مھندسی معکوس 
سیرجان
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طراحی، ساخت،تأمین و نصب دو دستگاه 
Jib Craneجرثقیل 
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